Štatút súťaže
„Letná dohadzovačka s Kauflandom a s Koalou“
1. Predmet a účel štatútu
Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „Letná dohadzovačka s Kauflandom
a s Koalou“ (ďalej len „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí v súlade s podmienkami súťaže nahrajú
a zverejnia video alebo budú za zverejnené video hlasovať a splnia podmienky v zmysle tohto štatútu,
môžu získať týždňovú dovolenku v Chorvátsku alebo poukážku na nákup v supermarketoch Kaufland
alebo na nákup dovolenky v CK Koala Tours, tak ako je to uvedené v tomto štatúte nižšie.
Organizátorom je obchodná spoločnosť digita.sk, s. r. o. so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO:
45 347 883, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislva I, oddiel: Sro, vložka č.:
62937/B (v texte tohto štatútu aj ako „organizátor“).

2. Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá (i) má trvalý alebo prechodný pobyt na
území Slovenskej republiky, (ii) je staršia ako osemnásť rokov, (iii) má zriadené vlastné konto na
sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), (iv) splní podmienky tohto štatútu a (v) súhlasí
s ustanoveniami tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci").
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a poskytovateľa cien do súťaže a ich blízke
osoby.
3. Podmienky, pravidlá a priebeh súťaže
A/ Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že nahrá video v dĺžke najviac 60 sekúnd, v ktorom uvedie prečo
by mal dovolenku vyhrať práve on a nahrané video zverejní na webovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk. Aby súťažiaci video úspešne zverejnil na webovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk bude sa musieť zaregistrovať prostredníctvom svojho účtu na sociálnej
sieti Facebook. Po zverejnení videa súťažiaci musí odkaz na video zdieľať na svojom profile na
sociálnej sieti Facebook, na ktorom sa objaví odkaz na možnosť hlasovania.
Podmienkou účasti v súťaži je splnenie podmienok uvedených v bode 2 tohto štatútu, zverejnenie
videa na webovej stránke www.letnadohadzovacka.sk s následným obligatórnym zdieľaním odkazu
na video na stránke www.letnadohadzovacka.sk na facebookovom profile súťažiaceho. Súťažiaci sa
zároveň v prípade výhry v súťaži zaväzuje, že počas pobytu na dovolenke zašle každý deň
organizátorovi súťaže najmenej 3 fotografie a 1 video z dovolenky, ktoré následne organizátor súťaže
spolu s textovým komentárom zverejní na sociálnej sieti Facebook Kaufland Slovenská republika,
sociálnej sieti Facebook Koala Tours a www.letnadohadzovacka.sk.
Všetci súťažiaci, ktorí zverejnia video na internetovej stránke www.letnadohadzovacka.sk a splnia
ostatné podmienky súťaže, majú možnosť vyhrať all inclusive dovolenku pre jednu osobu
v Chorvátsku. Termín dovolenky je od 1.9. -10.9.2017, t.j. 7 nocí (2.9.- 9.9.), 8 dní pobytu, 10 dní aj
s dopravou. Výhercami sa spolu stanú štyria súťažiaci (dve ženy, dvaja muži), ktorých zverejnené
videá získajú počas trvania súťaže najviac platných hlasov na webovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk.
B/ Všetci hlasujúci, ktorí dajú svoj hlas niektorému videu zverejnenému na webovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk, a zároveň splnia podmienky uvedené v bode 2 tohto štatútu, majú

možnosť získať poukážku na nákup v supermarketoch Kaufland alebo na nákup dovolenky v CK Koala
Tours. Z jedného účtu je možné udeliť hlas každú hodinu jedenkrát. Zo všetkých hlasujúcich bude po
skončení súťaže náhodným výberom z databázy súťaže vybraných 10 výhercov poukážok na nákup
v supermarketoch Kaufland v hodnote 300,-EUR a 10 výhercov poukážok na nákup dovolenky v CK
Koala Tours v hodnote 300,-EUR.
Organizátor súťaže zverejní mená a priezviská všetkých výhercov na internetovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk v nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. Výhercovia, ktorí splnili
podmienky podľa tohto štatútu na získanie jednej z cien, budú po skončení súťaže kontaktovaní
s požiadavkou na uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie, na ktorú im bude následne
doručená výhra, prípadne bude s nimi dohodnutý iný spôsob prevzatia ceny.
4. Osobné údaje
Ochrana osobných údajov súťažiacich je založená zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o OOÚ“) a zákonom č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
A/ Právne informácie o ochrane osobných údajov
Organizátor pri spracovaní a využívaní údajov súťažiacich dodržiava ustanovenia zákona o OOÚ.
Získané osobné údaje organizátor zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom realizácie,
priebehu a vyhodnotenia súťaže. Organizátor získava nasledovné osobné údaje:
 priezvisko a meno súťažiaceho,
 e-mailovú adresu súťažiaceho,
 telefónne číslo súťažiaceho,
 adresa trvalého pobytu súťažiaceho,
 ID na Facebooku* súťažiaceho.
Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel v zmysle tohto štatútu. Osobné údaje budú
vymazané do 5 rokov odo dňa skončenia súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie
údajov. V súlade so zákonom o OOÚ môže súťažiaci svoj súhlas so spracovávaním a využívaním
svojich osobných údajov odvolať. V tomto prípade budú údaje súťažiaceho bezodkladne vymazané.
Ďalšia účasť v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môže súťažiaci e-mailom na adrese
eva.mullerova@digitask.sk alebo listom adresovaným organizátorovi. Okrem toho platia zásady
ochrany osobných údajov organizátora, ktoré sú k dispozícii na stránke a na Facebooku v navigačnej
položke Ochrana údajov.
* Facebookové ID je číselná hodnota, ktorá sa prideľuje každému užívateľovi Facebooku na jeho
jednoznačnú identifikáciu.
B/ Osobné údaje
Súťažiaci v súlade s § 11 zákona o OOÚ udeľuje svoj súhlas so spracovaním a zaradením osobných
údajov v rozsahu v zmysle tohto štatútu pre databázu organizátora súťaže. S osobnými údajmi
získanými v rámci súťaže sa bude nakladať v súlade s ustanoveniami zákona. Účelom spracovania
osobných údajov je využitie osobných údajov pre potreby súťaže, napríklad zasielanie reklamných a
propagačných e-mailov, zistenie totožnosti výhercov a odovzdanie výhry v rámci súťaže. Organizátor
súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje výlučne na stanovený účel, najdlhšie však do
odvolania súhlasu. Súťažiaci môže požiadať organizátora súťaže, aby jeho osobné údaje zo svojej
databázy vymazal. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytované tretím osobám. Súťažiaci, ktorý
poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné,
aktuálne a pravdivé.

C/ Súhlas so zverejnením videa a osobných údajov
Súťažiaci bez výhrad udeľuje výslovný súhlas organizátorovi bezplatne použiť a zverejniť jeho osobné
údaje v rozsahu jeho mena, priezviska, mesta či obce bydliska, vyhotovovať jeho podobizeň a iné
obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných
prostriedkoch a propagačných materiáloch za účelom propagácie súťaže aj v budúcnosti, v súlade s
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na internetovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk, facebookovej stránke www.facebook.com/KauflandSlovenskaRepublika
a https://www.facebook.com/KOALATOURS/?fref=ts , ako aj v iných celoštátnych a regionálnych
médiách.
Súťažiaci zároveň bez výhrad súhlasí so zverejnením ním nahraného videa zobrazujúceho podobizeň
súťažiaceho a podobizeň jeho partnera/partnerky a ich verbálneho prejavu na internetovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk ako aj s použitím tohto videa na propagačné účely v zmysle
predchádzajúceho odseku tohto štatútu.
D/ Použitie cookies
Internetová stránka súťaže www.letnadohadzovacka.sk používa pri zobrazení cookies. Pri tzv. cookies
ide o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača
návštevníka stránky. Organizátor upozorňuje, že niektoré z týchto cookies sa prehrávajú zo servera
do počítačového systému používateľa, pričom ide najmä o takzvané na miesto sa vzťahujúce cookies.
Tieto cookies sa vyznačujú tým, že sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky
z počítačového systému používateľa vymažú. Iné cookies ostávajú v počítačovom systéme
používateľa a umožňujú znova rozpoznať používateľov počítačový systém pri ďalšej návšteve
používateľa (tzv. dlhodobé cookies). Internetový prehliadač je možné nastaviť tak, aby sa na pevnom
disku neukladali žiadne cookies, resp. aby sa už uložené cookies opäť vymazali.
E/ Ustanovenia ochrany údajov pre službu Google Analytics Premium na internetovej stránke
Internetová stránka www.letnadohadzovacka.sk používa Google Analytics, internetovú analytickú
službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové
súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a prostredníctvom ktorých sa umožňuje analýza
používania internetovej stránky. Informácie o používaní tejto internetovej stránky používateľmi
vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam ukladajú. Na tejto
internetovej stránke bola aktivovaná anonymizácia IP adries, takže IP adresa používateľov Googlu sa
v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom
hospodárskom priestore najskôr skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA
prenáša celá IP adresa a tam skracuje. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto internetovej
stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie internetovej stránky
používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na internetovej stránke a aby prevádzkovateľovi
internetovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a používaním
internetu. IP adresa sprostredkovaná prehliadačom používateľa v rámci služby Google Analytics sa
nespojí s inými údajmi od Googlu.
Ukladaniu súborov cookie môže používateľ stránky zabrániť náležitým nastavením softvéru svojho
prehliadača. Organizátor poukazuje na to, že v tomto prípade používateľ nebude môcť v plnom
rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho používateľ môže
zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na používanie internetovej
stránky (vrátane IP adresy) ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si prevezme a
nainštaluje zásuvný modul prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. použitie zásuvného modulu prehliadača v
príslušnom prehliadači aj v príslušnom počítači je obmedzené a po inštalácii nesmie byť deaktivované
alebo vymazané, aby sa naďalej zachovalo deaktivovanie služby Google Analytics. Vyhlásenie Googlu
o ochrane údajov je možné pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
5. Začiatok a ukončenie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 31. 7. 2017 do 28. 8. 2017.
6. Miesto konania súťaže
Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.
7. Ceny
A/ Hlavná cena pre súťažiacich
Hlavnou cenou je 4x all inclusive dovolenka pre 1 osobu s family izbou a spoločnou kúpeľňou v hoteli
Port 9 Island Resort, Dalmácia, Korčula v Chorvátsku . Termín dovolenky je od 1.9. -10.9.2017, t.j. 7
nocí (2.9.- 9.9.), 8 dní pobytu, 10 dní aj s dopravou. Doprava na dovolenku je autobusová.
B/ Vedľajšia cena pre hlasujúcich
Vedľajšou cenou pre hlasujúcich je 10x poukážka na nákup v supermarketoch Kaufland v hodnote
300,-EUR a 10x poukážka na nákup dovolenky v CK Koala Tours v hodnote 300,-EUR.
C/ Vedľajšia cena pre osoby, ktoré komentovali príspevky
V priebehu súťaže budú zo všetkých osôb, ktoré komentovali príspevky, vyžrebovaní výhercovia
reklamných predmetov (tričko, obal na okuliare, taška) a desiatich poukážok na nákup dovolenky v
CK Koala Tours v hodnote 300,-EUR.
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
právnych predpisov prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru
sú oslobodené od dane, a teda aj výhry podľa tohto bodu štatútu sú od dane z príjmov oslobodené.
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak uvedie nepravdivé alebo nesprávne údaje
o mene a priezvisku alebo adrese na doručenie, cena mu nebude doručená a prepadá v prospech
organizátora.
Organizátor na vlastné náklady zabezpečí doručenie ceny na meno a priezvisko a adresu doručenia
uvedenú súťažiacim, ktorý vyhral cenu. Organizátor nezodpovedá za doručenie ceny a ani za
akékoľvek škody vzniknuté počas doručenia ceny súťažiacemu.
Organizátor súťaže si vyhradzuje možnosť nepriznania ceny a to najmä, nie však výlučne, v prípade,
ak dôjde k porušeniu podmienok tohto štatútu.
8. Organizátor súťaže
Organizátorom je obchodná spoločnosť digita.sk, s. r. o. so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO:
45 347 883, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislva I, oddiel: Sro, vložka č.:
62937/B (v texte tohto štatútu aj ako „organizátor“).
9. Poskytovateľ cien do súťaže

Poskytovateľom cien do súťaže je obchodná spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so
sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B a obchodná spoločnosť Koala Tours, a.s. so
sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35 822 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2835/B (v texte tohto štatútu spoločne aj ako „poskytovateľ
cien do súťaže“).
10. Záverečné ustanovenia
Súťažiaci sa zaväzuje, že v rámci súťaže uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s
podmienkami uvedenými v tomto štatúte. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil
a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte a že
svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy
organizátora alebo poskytovateľa cien do súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných
osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu. V prípade porušenia týchto
podmienok je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.
Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa
nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo
v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil
brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacim, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž
narúšal.
Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich a každý súťažiaci alebo tretia osoba sa zaväzuje, že
sa nebude pokúšať prihlásiť sa na stránke www.facebook.com ako iný súťažiaci alebo inak ako v
súlade s podmienkami súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený
súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.
Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo
používaním internetových stránok www.letnadohadzovacka.sk a www.facebook.com. Organizátor,
ani poskytovateľa cien do súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť
nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie
akýchkoľvek odkazov.
Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie webovej stránky www.letnadohadzovacka.sk
a www.facebook.com a za zadávanie údajov a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa
zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a
podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu,
majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.
Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej
stránke www.letnadohadzovacka.sk.
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor alebo prevádzkovateľ súťaže je oprávnený
ustanovenia tohto štatútu, a teda aj pravidlá a podmienky tejto súťaže kedykoľvek meniť. V prípade,
že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy
posledná verzia štatútu. Organizátor súťaže nie je povinný o zmene pravidiel osobitne informovať
súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke
www.letnadohadzovacka.sk.

Súťažiaci po tom, čo sa zúčastnil súťaže, dáva súhlas s účasťou v súťaži, jej podmienkami a s týmto
štatútom súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade ich porušenia si je vedomý následkov, ktoré
vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Súťažiaci, ktorý získa cenu uvedenú v bode 7 tohto štatútu súhlasí s tým, aby organizátor alebo
prevádzkovateľ súťaže zverejnil a sprístupnil na stránke www.letnadohadzovacka.sk údaje
o výhercovi v rozsahu v zmysle tohto štatútu.
Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom a pokynmi organizátora a poskytovateľa cien do súťaže
a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa
súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje
práva a povinnosti súťažiacich, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru,
pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok
na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže. Nárok súťažiaceho na výhru vzniká až po splnení podmienok
podľa tohto štatútu, uvedení pravdivých údajov a overení splnenia podmienok.
Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky
a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.
Organizátor súťaže, poskytovateľ cien do súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž
nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu
alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo
prevádzkou internetovej stránky www.letnadohadzovacka.sk a www.facebook.com alebo za
akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za
akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť
internetovej stránky www.letnadohadzovacka.sk a www.facebook.com z akéhokoľvek dôvodu alebo
za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do
postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy,
chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony,
ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná Facebookom.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany
súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné nesplnenie
niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie
ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade
s týmto štatútom); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry. Výherca nemá právny
nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej
kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných
právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.
Pravidlá súťaže budú počas
www.letnadohadzovacka.sk.

V Bratislave, dňa 30.7.2017
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